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Jaðarsvöllur - deiliskipulag
Breyting á deiliskipulagi

Aukavöllur og hausgsetning
Breyting á deiliskipulagi felst í því á því 18,5 ha
svæði sem gert er ráð fyrir stækkuðu
golfvallarsvæði fyrir auka golfvöll er heimilt að
haugsetja allt að 500.000 m3 af jarðvegi á næstu
20-30 árum.

Auka golfvöllurinn hefur verið hannaður nánar frá
því sem kemur fram á uppdrætti deiliskipulags og
er hluti breytingarinnar að sýna hönnun vallarins
á breytingaruppdrætti. Nú er gert ráð fyrir að
aukagolfvöllurinn verði 6 holur í stað 9 holur áður
og er völlurinn þannig hannaður að hægt er að
snúa honum við og því eru brautir ekki

númeraðar á breytingaruppdrætti. Í samræmi við
hönnun vallarins er breytt lega á tjörnum og
lækjum á milli golfbrauta.

Móta má landið með þeim jarðvegi sem kemur
inn á svæðið þannig að það taki á sig mynd
golfvallar í samræmi við hönnun golfvallarins.
Ljóst er að svæðið verður mishæðótt, langstærsti
hluti þess mun hækka, að meðaltali 2,5-3,0 m en

mest allt að 9 m. Á takmörkuðum svæðum mun
land lækka miðað við núverandi hæð og gert er
ráð fyrir að myndaðar verða tjarnir og
lækjarfarvegir innan þess. Búast má við
gróðursetningu á ýmsum runnagróðri og
grassáningu þar sem golfbrautir verða.

Haugsetningar- og stækkunarsvæðið er í
suðvesturhorni lóðar golfvallarins og liggur vestan
við núverandi golfvöll. Svæðið er nokkuð ílangt
frá suðri til norðurs, þvert á landhalla, sem liggur
frá Glerárdal niður að Eyjafirði. Mesta breidd
framkvæmdasvæðis er um 350 m (frá austri til
vesturs) en mesta lengd er um 1,2 km (frá suðri til
norðurs).

Nánari upplýsingar í meðfylgjandi greinargerð
með umhverfisskýrslu.
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AUKAVÖLLUR OG HAUGSETNING
BREYTING Á DEILISKIPULAGI - TILLAGA

AKUREYRARBÆR - JAÐARSVÖLLUR

BREYTT DEILISKIPULAG

GILDANDI DEILISKIPULAG, ÖÐLAÐIST GILDI 17.02.2011.
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